צעד אחר צעד

ליקוט מידע ,עיצוב ועריכה:
שלומית עצמון
סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית חטיבה עליונה

בשנת הלימודים הנוכחית תלמידי שכבת י"א ניגשים
לבחינות הבגרות בקיץ במקצועות :אנגלית ,מתמטיקה,
לשון ,ספרות ,היסטוריה ובמרבית מקצועות הבחירה.
בעקבות כך ,מורגש הלחץ והמתח לקראת בחינות הבגרות הצפויות

במצגת זו ריכזנו מידע חשוב אודות תעודת
הבגרות ,בחינות בגרות והכנה לקראתם
אנו מאמינים שהידיעה וההכנה מפיגה חרדה

מידע כללי  :מקצועות חובה לתעודת בגרות

מידע כללי  :תעודת הבגרות במתכונת החדשה

מידע כללי  :תעודת הבגרות במתכונת החדשה
בתעודת הבגרות
מופיעים פרטים
אישיים  -שם ות"ז .לא
מופיעות ההתאמות
שניתנו דרכי ההיבחנות.

**בשאלון עולים מצוין –
נבחן בשאלון עולים.

ציון סופי בחנ"ג נקבע
בסוף י"ב ,ומתבסס גם
על הציונים מכיתות י'
וי"א.

מידע כללי  :איך מורכב ציון הבגרות החדש?
הציון השנתי נקבע על פי
נוסחה אותה מציג המורה
לתלמידים בכיתה והוא כולל
בחינות ,מטלות ,בחנים והערכת
מורה במהלך השנה.
ציון שנתי ניתן לתלמיד ע"י
המורה המלמד ,ומפורסם באתר
תחת מדור לימודים לתלמיד
מספר ימים לפני הבגרות.
התלמיד רשאי לערער על הציון
בכתב למקשר המקצוע,
באמצעות טופס שנמצא באתר
(מקוון) .את המכתב יגיש לרכזת
פדגוגית ,שלומית עצמון ,בתיבת
ערעורים .תשובה תימסר לפני
בחינת הבגרות ע"י המקשר.

מידע כללי  :נוסף וחשוב אף הוא...
 בחינות הבגרות רובן מתקיימות עד תאריך  20.6משעה  14:00בצהרים.
מסוף שנת הלימודים הבחינות יתקיימו בשעות הבוקר.
 לפני כל בגרות מתפרסמת הודעה באתר "הרשמה להסעה" לקראת
בגרות ,בהתאם לשעות בהן מתקיימות הבחינות .תלמיד שלא יירשם
בזמן לא יוכל להשתמש בהסעה.

 יום לפני בגרות יינתן יום חופש אחד בלבד.

מה חשוב לי לדעת? מה צריך לדעת?
 לקראת הבחינה
 לפני הבחינה

 בעת הבחינה
 אחרי הבחינה

לקראת הבחינה


לוח מבחנים – מועדי בחינות ,מתכונות ובחינות הבגרות מפורסמות באתר "דרור"
http://www.kdror.co.il/general/culture/GradePages/?grd=11



ליקוט וארגון החומר.



ארגון וחלוקת זמן הלמידה לקראת הבחינה בהתאם ללוח זמני.



החלטה על סגנון הלמידה (שימוש באסטרטגיות -איך ללמוד?)

לפני הבחינה...ערב לפני..נכנסים לאווירה
הכנת תיק עם כל מה שנחוץ:
 אוכל
 ציוד עזר
 תעודת זהות (לא ניתן להיבחן ללא תעודה מזהה)
 עטים ,מרקרים
 מחשבון פעיל
 אוזניות למי שיש השמעה
 שעון יד
 תלבושת
רצוי לשלב פעילות הפוגתית וללכת לישון מוקדם.

לפני הבחינה...בוקר הבחינה
הכנה פיזית לפני יציאה מהבית ,כמו אוכל ומקלחת...וכמובן תלבושת.
הגעה לבחינה:
 איתור מיקום הבחינה על גבי לוח בכניסה לביה"ס
 במקצוע בו נבחנים בשני שאלונים באותו יום לא לשכוח לוודא היכן הכיתות
ולא ללכת הביתה...
 ולא שוכחים לבוא לומר שהגעתם בחדר המורים.
רצוי :בדקו תמיד שגם החברים שלכם הגיעו ולא שכחו להתעורר...
תנאים בעייתיים בכיתה ,כמו :רעש ,שולחן זז ,ריח רע ,עובדים בכביש.
יש לפתור בתחילת הבחינה .מרגע תחילת הבחינה אי אפשר לעבור כיתה.
במקרים של בעיות לוגיסטיות יש לבקש לקרוא לאחראי הבחינות מטעם משרד החינוך
או לנירה האחראית מטעם ביה"ס.

בבחינה...עוד כמה דקות...מתחילים







שבו בנחת בשולחן נפרד לכל תלמיד (לעיתים מסודר לפי התאמות).
בדקו שהשולחן שלכם יציב.
הניחו את התיק בקדמת הכיתה.
ודאו שהטלפון סגור בתיק
השתדלו להתפנות לפני הבחינה .אין יציאה לשירותים רק בליווי.
מותר לכתוב רק בעט כחול או שחור .שימו לב שאינכם משתמשים בעט מחיק
(המחברת נסרקות והעט המחיק נמחק בסריקה).

שימו לב :בבחינה יש שני בוחנים בכיתה בדרך כלל או אחד בפנים ואחד מסתובב.

הבחינה...מ ת ח י ל ה...
בעת הבחינה  -אסור לקום ,אסור להסתובב.
מחברת הבחינה:
 הכתיבה היא במחברת משבצות .מומלץ לשמור על רווח של משבצת בין שורה לשורה.
 הקפידו על כתיבה אסתטית .סדר ,כתב יד קריא .אסור למחוק עם טיפקס -רק עם עט ואפשר להשתמש
גם אם יש לכם הכתבה לבוחן ניטראלי יגיע בוחן לקחת אתכם.

במרקרים







אסור לתלוש דפים  .הדף הראשון בבחינה יכול לשמש כטיוטה לרישום כללי ,בסוף הבחינה לא לשכוח לעשות
עליו איקס .אם אין לכם מספיק מקום אפשר לבקש עוד מחברת ,בכל מחברת מדבקה .חשוב למספר עמודים.
תתקבל רק מחברת שלמה – גם אם לא מלאה ולא תוספת דפים תלושים.
בדקו שהמחברת שלכם שלמה .רשמו ברצף ואל תדלגו על שום דף.
מדבקות .על גבי המחברת מודבקת מדבקה לבנה עם תעודת הזהות בלבד ללא שם פרטי ,מספר השאלון עם שם
המקצוע .את המדבקה עם השם הפרטי מדביק הבוחן על דף הנוכחות.
מדבקות לפי התאמות  .יש לוודא שקיבלתם בנוסף למדבקת השם את מדבקות ההתאמות (בצבעים שונים).
תלמיד שלא קיבל מדבקה ויודע שיש לו התאמה חייב לבקש לקרוא לי\ ליעל פירר\ לסיגלית .לעמוד על כך כי
הבוחנים הם אנשים חיצוניים שאינם מכירים אתכם .אסור להתבייש!!!

הבחינה...מ ת ח י ל ה...
ארגון הזמן בבחינה:
 סדר השאלות בבחינה אינו חשוב .אתם יכולים לענות באופן שמתאים לכם ,אולם רצוי לסמן בתחילת
הבחינה את כל הפרקים שאליכם לענות עליהם .שאלה שעניתם סמנו זאת בטופס השאלון .יש לוודא בסוף הבחינה
שעניתם על כל השאלות.
 חשוב לנצל היטב את זמן הבחינה .לקרוא שאלה ,לציין ראשי פרקים ,לבחור על מה לענות (אין חשיבות לסדר
השאלות אך הארגון חשוב) .מי שכותב את הבחינה שיצא מנקודת הנחה שמי שקורא את התשובה לא יודע את
החומר.
 אם יש חשש לטעות בטופס הבחינה .אינכם בטוחים או אינכם מבינים ,מושג שמבלבל אותם .אפשר לנסות
לפנות למשגיח שיעביר שאלה למורה .לא על הכול מותר לענות  ,אך אפשר לנסות .עדיף לענות ולטעות מאשר

לאבד נקודות.
 יש לכם בלאקאואט? קורה .אף אחד לא עוזב את הבחינה .נושמים עמוק .לא עוזבים את הבחינה .בעת מצוקה
יש לקרוא לאחראית בחינה.
 לקרוא בסוף כל שאלה את תשובתכם .השאירו זמן לבדיקה .אם נתקעים עוברים הלאה.

הבחינה...מ ת ח י ל ה...
מהלך הבחינה:
 קורה שמאחרים? יש זמן קצר שעוד ניתן להיכנס לבחינה אחרי הזמן הזה לא ניתן להיכנס כי אז יכולה
הבחינה לעבור כבר ברשתות החברתיות.
 ישנם מקצועות שהשאלונים הם בטורים .כדי למנוע העתקות.
 יש לוודא שמקבלים התאמות כמו תוספת זמן ,בהתאם להנחיות.
 אפשר לאכול במהלך הבחינה .רצוי להכין מראש על השולחן כי לא ניתן לגשת לתיק במהלך הבחינה.

 היציאה לשירותים במהלך הבחינה רק עם מלווה.

טוהר הבחינות

מתוך חוזר מנ"כל :תשעה9/ד  4.3-38טוהר הבחינות

חובתו של הנבחן לכתוב את הבחינה באופן הוגן ,בלי להיעזר באחרים או לעזור
לאחרים ,בלי לקבל מידע ממקור חיצוני (כגון באמצעות טלפון נייד) ובלי
להשתמש או להיעזר בחומר שלא הותר לשימוש באותה בחינה.

יש בתי הספר שפגיעתם בטוהר הבחינות היא נמוכה יחסית וסווגו ירוקים .בתוך קבוצה
זו הוגדרה קבוצת איכות של בתי ספר שלא פגעו כלל בטוהר הבחינות .כלומר ,אשר
במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם בכל שנה לא יותר מ1% -
מחברות פסולות ולא התקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים.

סיום הבחינה
בתום הבחינה:
 למסור את הבחינה בשלמותה כולל טופס הבחינה.

 לוודא שלא נשכח דבר מאחור
 לעבור דרך הצוות בחדר המורים כדי להודיע על סיום הבחינה ואולי גם לוודא תשובות.

ו...כל הכבוד עשיתם זאת

ובכל זאת ...לכל מי שלא יצא מרוצה
ציוני הבגרות מתפרסמים בחודש ספטמבר
 אפשר לשפר במועד חורף מקצועות בחירה ניתן לגשת רק במועדי קיץ אין בחורף .ניתן לגשת כמה
פעמים שרוצים עם אותו ציון הגשה ,הציון הגבוה הוא שקובע .

 במקרים בודדים :ניתן לשנות ציון הגשה .שינוי ציון הגשה מחייב ללמוד מחדש את החומר
בליווי מורה מבית הספר ולעמוד במטלות .כל זה בכמות מסוימת של שעות שבית ספר יגדיר,
ולגשת לבחינת מתכונת חדשה.
ושלא נזדקק למחצית שלישית ...תלמידים שלא למדו כראוי במהלך השנה והציון השנתי שלהם נכשל ,או
לחילופין לא ניגשו לבחינה מטעמים אישיים ,ובתנאי שהם מקבלים אישור ממנהלת בית הספר .יכולים לגשת בקיץ
לבגרות במחצית שלישית .במסגרת זו עליהם ללמוד  5שבועות 5 ,ימים 5 ,שעות בכל יום .בבי"ס באזור נתניה .בחינת
הבגרות מתקיימת בשבוע השני של חודש אוגוסט .ניתן לגשת לבגרות רק במקצוע אחד .לא תמיד נפתחים קורסים בכל
המקצועות (בכפוף לבקשות הנרשמים).

